
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

 

শ্রশ্রস্টি – চতুর্ থ 

স্টিষয় – িাাংলা 

কস্টিতা – সিার আস্টম ছাত্র (স্টিতীয় অাংশ) 
 

 
১)  শব্দের পরররিরি ও প্রব্দ োগ:- 
 

শব্দ                    অর্ থ                       বিপরীত                    পদ 

 

উদার                মহৎ/                    অনুদার।                   বিণ 

                  সংকীণ থতামুক্ত 

 

মহান             মহৎ িযক্তক্ত                     x                         বিণ 

 

ততজ          িল, শক্তক্ত, দীবি               x                         বি 

 

বমঠে                 বমষ্টি                         বতক্ত                      বিণ 

 

মধুর                 বমষ্টি                          অম্ল                      বিণ 

 

অন্তর                মন                               x                          বি 

 

কঠোর          কষ্টেন / শক্ত               নরম                     বিণ 

 

দীক্ষা             তত্ত্বজ্ঞান লাভ               x                          বি 

 

সরসতা        রসাঠলা ভাি              নীরস                     বি 

 

বভক্ষা            প্রার্ থনা/লব্ধ িস্তু            x                          বি 

 

বিশ্ব               পবৃর্িী                              x                         বি 

 

পােশালা     গ্রামীণ বিদযালয়            x                         বি 

 

বদিারাত্র      বদনরাত                           x                         বি 

 

তকৌতূহল      আগ্রহ                             x                         বি 

 

সঠেহ          সংশয়                     বনিঃসঠেহ                বি 

 



 

 

২) বোক্যরিনো ক্ব্দরো:- 

 
ক্র্মী, খ োলোর্মোঠ, খক্ৌিূহল, পোঠশোলো, সোগর, দীক্ষো    (H/W) 
নর্মুনো- 
ক্র্মী - প্রকৃ্ি ক্র্মীরো  সঠিক্ সর্মব্দ  রনজ রনজ ক্োজ সম্পন্ন ক্ব্দরন। 
 
৩) খজব্দন রোব্দ ো:- 
 
রশক্ষক্               ক্ী রশক্ষো খদ  
আক্োশ              উদোরিো 
বোিোস              ক্র্মী হও ো 
পোহোড়               খর্মৌন ও র্মহোন হও ো 
খ োলোর্মোঠ          রদলব্দ োলো হও ো   
সূর্য                   খিব্দজ উদ্দীপ্ত  হও ো 
িোাঁদ                  রর্মরি হোরস ও ক্থো 
সোগর               জ্ঞোন সর্মৃদ্ধ র্মন 
নদী                  আপন খবব্দগ িলোর রশক্ষো 
র্মোটি                সরহষু্ণিো 
পোষোণ              ক্ব্দঠোরিো 
ঝণযো                 সুব্দরর রশক্ষো 
শযোর্ম বনোনী       সরসিো 
 
৪)  উত্তর দোও:- 
উদোর বলব্দি ক্ী খবোব্দঝো? “সবোর আরর্ম ছোত্র” ক্রবিো  ক্োব্দক্ উদোর বলো হব্দ ব্দছ? খক্ন? 
উঃ) র্োর র্মন অিযন্ত র্মহৎ, প্রশস্ত, সংক্ীণয ন , খছোব্দ ো-বব্দড়ো, উচ্চ-নীি র্োর র্মব্দন স্থোন পো  
নো, সবোই র্োর ক্োব্দছ সর্মোন - খসই উদোর। 
ক্রবিোটিব্দি আক্োশব্দক্ উদোর বলো হব্দ ব্দছ ক্োরণ নীল আকাশে কত পাখি, পপাকামাকড়, 
পতঙ্গ উশড় পেড়ায়। কত এশ াশেন, মহাকােযান চলাচল কশ , কত পমঘ এশে তর্জ ন-গর্জ ন 
কশ , পচাি  াঙায়, কত যুদ্ধাস্ত্র হানা পেয়। আকাে খকন্তু তাশত একটুও খেচখলত না হশয় 
েকলশক তা  েুশক পটশন পনয়। েোই তা  কাশে েমান, তাই আকােশক উো  েলা হশয়শে। 
 
রবঃদ্রঃ 

➢ ছোত্র-ছোত্রীব্দদর পোঠ র্রদ বুঝব্দি সর্মসযো হ , িব্দব রনব্দজর বক্তবয  
Comment Box- এ পোঠোও। 

➢ রনব্দজর নোর্ম, খেরণ, রবভোগ, ক্ররর্মক্ সং যো ও খর্োগোব্দর্োগ নম্বর উব্দে  
ক্রব্দব। 

➢ আর্মরো সরোসরর খিোর্মোব্দদর সোব্দথ খর্োগোব্দর্োগ ক্ব্দর খনব্দবো। 


